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Kodėl to reikia?

Šiuo metu galiojančios LR Vietos savivaldos įstatymo redakcijos 16 str. 2 d. 37 p. numatyta,
Išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija kainų ir tarifų už savivaldybės kontroliuojamų
įmonių teikiamas atlygintinas paslaugas nustatymas (tvirtinimas). Todėl SĮ „Susisiekimo
paslaugos“ tenkanti pajamų dalis už viešojo transporto sistemos organizavimo funkcijų
vykdymą turi būti nustatoma Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

SĮ „Susisiekimo paslaugos“ investavus į viešojo transporto bilietų platinimo tinklo plėtrą ir
kokybę, sumažėjo bilietų gamybos ir platinimo kaštai, todėl Įmonė siūlo sumažinti jai
tenkančių pajamų dalį nuo 15 proc. iki 14 proc. (koeficientas lygus 0,14).

2001 m. rugsėjo 6 d. Vilniaus miesto savivaldybės valdybos sprendimu Nr. 1797V buvo
patvirtinta Pajamų už parduotus bilietus ir negautų dėl važiavimo keleiviniu transportu
lengvatų pajamų atlyginimo paskirstymo vežėjams, prisijungusiems prie vieningos bilietų
sistemos, tvarka, kuria įtvirtintas 0,85 koeficientas mokamas vežėjams nuo parduotų bilietų
pajamų.

2006 m. birželio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr.30-1221 pripažintas netekusios galios 2001-09-06 Vilniaus miesto savivaldybės valdybos
sprendimas Nr.1797V ir patvirtinta nauja Pajamų už parduotus bilietus ir negautų dėl
važiavimo keleiviniu transportu lengvatų pajamų atlyginimo paskirstymo vežėjams,
prisijungusiems prie vieningos bilietų sistemos, tvarka, kuria taip pat įtvirtintas 0,85
koeficientas mokamas vežėjams nuo parduotų bilietų pajamų.
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Vežėjo ir SĮ „Susisiekimo paslaugos pajamų dalis, 

kai nustatomas 0,14 koeficientas, mln. Eur, be PVM
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30,27 mln. 
Eur/ 88%

4,15 mln. 
Eur/ 12%

Vežėjas SĮ "Susisiekimo paslaugos"

SĮSP platinimo 
tinklas:

Platintojų
prekybos 
vietos*

m. Ticket

e. Parduotuvė

e. Piniginė

KAC

* Reitan Convenience Lithuania, Maxima 
Lt, Vaskota, Lietuvos paštas

Išplatinta:

29,62
mln. Eur 14 %
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Pajamų dalies, tenkančios vežėjui ir SĮ „Susiekimo 

paslaugos“  dinamika, mln. Eur
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UAB "Vilniaus viešasis transpotas" bilietų pajamų dalis be PVM, mln. Eur SĮ "Susisiekimo paslaugos" bilietų pajamų dalis be PVM, mln. Eur

* 2015 m. sausio – rugsėjo mėn. 15 proc., spalio – gruodžio mėn. 14 proc.
** 2016 m. sausio – gruodžio mėn. 14 proc. (pagal planuojamus duomenis)
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Viešojo transporto bilietų pardavimo pajamų dalies, tenkančios SĮ „Susisiekimo paslaugos“
palyginimas, kai koeficiento (K) dydis 0,15 ir 0,14.

Pajamų dalies palyginimas
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Pavadinimas Pagal planuojamus 2016 m. duomenis

Viešojo transporto bilietų pajamos, iš viso be PVM, 
mln. Eur

34,42

iš jų: SĮ „Susisiekimo paslaugos“ platinimo tinkle
parduotų bilietų pajamos be PVM, mln. Eur

29,62

Pajamų dalis, tenkanti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 
nuo įmonės platinimo tinkle parduotų bilietų 
pajamų,  mln. Eur/proc.

4,44 mln./
15 proc.

4,15 mln./
14 proc.

Pajamų dalis, tenkanti SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 
nuo visos bilietų pardavimo pajamų sumos, be 
PVM, mln. Eur/proc.

13 proc. 12 proc.

Sąnaudos, Eur 3,83

Investicijoms skiriamos lėšos kokybės gerinimui ir
plėtrai, Eur

0,61 0,32
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SĮ „Susisiekimo paslaugos“ sąnaudų, patiriamų vykdant viešojo transporto sistemos 
organizavimo funkcijas, struktūra 

Sąnaudų struktūra
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VT sistemos 
administravimo 

sąnaudos 
3,83 mln. Eur be 

PVM

Bilietų, 
kompens. 
apskaitos 

organiz. ir 
vykdymas

0,08 mln. Eur
2%

VT keleivių 
kontrolė

1,01 mln Eur
26 proc.

Keleivių 
aptarnavimas ir 
informavimas 
0,41 mln. Eur

11 proc.

Pagrindinių 
įmonės veiklų 
organizavimas
0,1 mln. Eur

3 proc.

Bilietų gamyos
ir platinimo

organiz.
1,98 mln. Eur

52 %

VT 
organizavimas
0,25 mln. Eur

6 proc.



Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ |    www.vilniustransport.lt

Investicijos
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Planuojamos investicijos Suma, Eur

Elektroninių paslaugų plėtra (virtuali piniginė, susiejimas su banko 
kortelėmis, kitomis sistemomis)

0,15

Keleivių pritraukimas į viešąjį transportą 0,03

m.Ticket plėtra 0,03

Viešojo transporto stotelių paviljonų plėtra 0,10

Viešojo transporto sistemos geresnis pritaikymas neįgaliesiems 0,02

Bilietų platinimo ir kontrolės sistemos atnaujinimas ir plėtra 0,03

Bilietų įranga vežėjams 0,25

Klientų aptarnavimo plėtra 0,04

Bendros viešojo transporto dispečerinės administravimas 0,02

Iš viso 0,67

SĮ „Susisiekimo pajamos“ planuojamos investicijos į viešojo transporto sistemos plėtrą ir 
kokybės gerinimą. 
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SĮ „Susiekimo paslaugos“ lėšų panaudojimo kontrolė užtikrinama šiais būdais:

Lėšų panaudojimo kontrolė

Vilniaus miesto savivaldybės audito ir kontrolės tarnyba kiekvienais metais įvertina Įmonės
vidaus kontrolę, įskaitant finansų valdymą, taip pat pareiškia savo nuomonę dėl finansinių ir
kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo. Vilniaus miesto audito ir kontrolės tarnyba atlikdama
2013 m. finansinį auditą, vertino įmonės turto valdymo, naudojimo, disponavimo turtu
teisėtumą. Audito ataskaita ir išvada yra pateikiama Įmonės valdybai;

Kiekvienais metais yra rengiamas ir teikiamas Įmonės valdybai metinis biudžetas ir turto
įsigijimo planas;

Įmonėje yra įdiegtos finansinės kontrolės procedūros;

2015 m. Įmonė pasitvirtino investicinių projektų vertinimo aprašą, kuris apima projektų
finansinį, ekonominį vertinimą.
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